
Tervetuloa Kinnulan ryhmänäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 
koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn 
ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. 
Varaathan koirallesi mukaan näyttelykaulaimen ja –
taluttimen, vettä ja vesikupin, makuualustan ja haka-
neulan numerolapun kiinnittämistä varten. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhai-
siin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat, jotka osallis-
tuvat loppukilpailuihin.

Näyttelyalue
Näyttelypaikka on Kinnulan urheilukenttä, osoite 
Keskustie 4-6, 43900 Kinnula. 
Liitteenä aluekartta, jossa näkyy näyttelypaikka ja 
näyttelyyn tulijoiden pysäköintialueet. Ensin täyte-
tään koulukeskuksen pysäköintialue P1 ja sen jälkeen 
koirapuiston pysäköinti P2.
HUOM! Urheilukentän pysäköintialueella on tilaa 
vain tuomareille ja toimitsijoille 
Näyttelypaikalla kahviossa myynnissä kahvia, makka-
raa, sämpylöitä, pullaa ja virvokkeita. Vain käteismak-
su.

Muistus siisteydestä 
Huomioithan siisteyden urheilukentällä ja parkkialu-
eilla. Roskat, karvat ja jätökset on kerättävä pois ja lai-
tettava alueella oleviin jäteastioihin! Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saapumista.

Rokotustentarkastus
Koirien rokotustodistusten tarkastus suoritetaan pis-
tokokein. Näyttelypaikalle pääsee 8.00 alkaen. 
Arvostelu kehissä alkaa porrastetusti klo 9.30 / 10.00. 
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näytte-
lypaikalla.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 tai info@sho-
wlink.fi.
Muut tiedustelut & tiedustelut näyttelypäivänä: 
Tarja Ihalainen 040 7081767, arkisin klo 15 jälkeen

Hinnasto
HUOM! Näyttelypaikalla käy vain käteinen. 
Parkkimaksu 5 €.  
Varaathan sopivan rahan 5€ valmiiksi.
Kehäkohtaisia paperiluetteloja saatavilla hintaan 3 €.
Mobiililuettelo 2,99 €.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. So-
vellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -so-
velluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköi-
sen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 
2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten 
kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvos-
telut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoitta-
jan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös 
Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalos-
tustietojärjestelmästä koirasi tiedoista. 

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistos-
ta näyttelyn ajan esittämällä koiran numerolappu. Pal-
kintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joita-
kin tuomarinmuutoksia. Tuomarinmuutokset on 
merkitty näyttelyn aikatauluihin *-merkillä. Mi-
käli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuo-
marinmuutoksen vuoksi,  lähetä maksajan tiedot 
ja tilinumero, koiran numerolappu sekä kopio kui-
tista viimeistään 3.9. sähköpostitse osoitteeseen  
kaisa.mustonen@kinnula.fi
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on mer-
kitty aikatauluihin #-merkillä ja nämä siirrot eivät oi-
keuta maksunpalautukseen. 
Näyttelymaksua ei palauteta koiran tai omistajan sai-
rastumisen vuoksi.
Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautu-
mismaksun palauttamisesta aiheutuvat pankki- ja kä-
sittelykulut. 

Järjestäjä: Kinnulan kennelkerho, Pihtiputaan kennelkerho & Viitasaaren Kennelkerho



Mukavaa  näyttelypäivää!

Korona ohjeistus
Näyttelyssä noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja 
SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen 
järjestämisestä. 

• Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtu-
maan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman 
järjestäjät tai näyttelyn toimihenkilöt tai ulkomuo-
totuomarit eivät ole vastuussa mahdollisesta koro-
na-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, ei-
vätkä näistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

• Suosittelemme kasvomaskin tai visiirin käyttöä 
näyttelyalueella ja kehässä. 

• Ethän tule tapahtumaan, jos sinulla on minkään-
laisia koronatartuntaan viittaavia oireita tai tunnet 
olosi muutoin sairaaksi. 

• Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vä-
hintään 1–2 metrin turvavälin muihin.

• Huolehdi käsihyginiasta, pese käsiä ja käytä käsi-
desiä. 

• Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei 
osallistuisi näyttelyyn.

• Suositellaan, että yhden koiran mukana saapuisi 
vain yksi ihminen.

• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät 
kättele.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja 
sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voi-
massa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä oh-
jeita sekä rokotusmääräyksiä.

Koirien rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotus-
määräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii viral-
lisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyt-
telyissä ja -kokeissa.  Rokotustodistuksesta  tulee  
ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  
koiralle annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  
mukainen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva mak-
satulehdusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  
penikkatautia, parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  mak-
satulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  varoaika).  Alle  
vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voimassa  
yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoai-
ka).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimas-
sa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tart-
tuvan maksatulehdusrokotuksen sekä raivotau-
tirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira 
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymi-
sen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripu-
liin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin 
se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa 
osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
dopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpai-
luja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton viralli-
sissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmer-
kitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois täs-
tä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.



Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyy-
dämme, että näyttelyalueelta poistutaan mahdol-
lisimman pian oman koiran arvostelun jälkeen, 
mikäli koiran ei tarvitse  jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Näyttelyn koiramäärä .................................... 415

KEHÄ 1
Anett Finnig ................................................ 72 
Harjoitusarvostelija: Teija Viljanmaa-Petjala, cockerspanieli, 
amerikancockerspanieli, kooikerhondje, englanninspringerspanie-
li, portugalinvesikoira, irlanninvesispanieli, espanjanvesikoira
* labradorinnoutaja ....................................... 25 09.30
* novascotiannoutaja ...................................... 5 11.00
* cockerspanieli ................................................ 9 
* amerikancockerspanieli .............................. 4 12.00
* kooikerhondje ................................................. 1 
* englanninspringerspanieli ..........................11 
* portugalinvesikoira ...................................... 2 
* irlanninvesispanieli ....................................... 1 
* espanjanvesikoira.......................................... 9 
* lagotto romagnolo ......................................... 5 

KEHÄ 2  
Sophie Aspholm ......................................... 67 
dalmatiankoira .................................................16 10.00
dreeveri ................................................................7 11.00
beagle................................................................... 4 
amerikankettukoira ..........................................3 
plottinajokoira ................................................... 1 
venäjänajokoira ..................................................3 
eestinajokoira .................................................... 4 12.00
suomenajokoira .............................................. 29 

KEHÄ 3  
Anna Lena Angeria, Ruotsi ...................... 55 
pohjanpystykorva ............................................ 6 10.00
harmaa norjanhirvikoira ................................. 8 
jämtlanninpystykorva ................................... 35 11.00
- urokset ............................................................ 17 
- nartut  ..............................................................18 12.00
itäsiperianlaika ................................................. 4 
länsisiperianlaika ............................................. 2 

KEHÄ 4  
Hannu Talvi ................................................. 70 
samojedinkoira ................................................. 6 10.00
eurasier ............................................................... 2 
siperianhusky .....................................................3 
alaskanmalamuutti .......................................... 2 
amerikanakita .................................................... 1 
basenji ................................................................. 6 
faaraokoira .......................................................... 1 11.15
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ........... 1 
lapinporokoira .................................................. 2 
suomenlapinkoira ...........................................12 

sileäkarvainen noutaja ....................................11 12.15
kultainennoutaja ............................................. 17 
#basset hound ................................................... 5 
#grand basset griffon vendéen ....................... 1 

KEHÄ 5  
Marjo Nygård .............................................. 72 
saksanmetsästysterrieri .................................. 8 10.00
parsonrussellinterrieri ...................................12 
jackrussellinterrieri ........................................ 13 11.15
glen of imaalinterrieri ...................................... 4 
airedalenterrieri ................................................. 1 
norwichinterrieri .............................................. 2 
skotlanninterrieri ............................................. 6 12.30
sealyhaminterrieri ............................................. 1 
borderterrieri .................................................... 13 
brasilianterrieri ................................................. 4 
manchesterinterrieri ........................................ 4 
silkkiterrieri ....................................................... 2 
skyenterrieri ...................................................... 2 

KEHÄ 6  
Sari Holopainen .......................................... 33 
venäläis-eurooppalainen laika ....................... 1 09.30
karjalankarhukoira .......................................... 5 
suomenpystykorva ............................................3 
länsigöötanmaanpystykorva ......................... 2 
spitzien mittaus .....................................................................  10.15
kleinspitz, muut värit ..................................... 5 10.20
mittelspitz, muut värit .................................... 1 
mittelspitz, musta ja ruskea ........................... 1 
mittelspitz, valkoinen ..................................... 2 
japaninpystykorva ............................................7 
chow chow ......................................................... 6 

Juha Kares ....................................................46 
* amerikanstaffordshirenterrieri .................. 8 12.00
* staffordshirenbullterrieri ............................ 8 
* cairnterrieri .................................................... 5 
* australianterrieri ........................................... 5 
* karkeakarvainen kettuterrieri ................... 8 
* sileäkarvainen kettuterrieri ....................... 4 
* valkoinen länsiylämaanterrieri .................. 6 
* irlanninterrieri ............................................... 2 

Ryhmäkilpailut

FCI 3/8  ....................................... Marjo Nygård
FCI 5/6  .......................................... Hannu Talvi

Paras veteraani  ......................... Marjo Nygård
Paras kasvattajaryhmä  ........... Marjo Nygård
Best in Show  ................................ Hannu Talvi 

Arvioitu arvosteluaikataulu



Aluekartta


